
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 48/2021/2022 

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Żórawinie 

z dnia 14 lutego 2022 r. 

 

 

 

Harmonogram rekrutacji do klasy IV oddziału sportowego w Szkole Podstawowej im. 

Bolesława Chrobrego w Żórawinie na rok szkolny 2022/2023 

 Data 

Harmonogram czynności 

od do  
Przyjmowanie wniosków od kandydatów do oddziału sportowego w szkole podstawowej 
zamieszkałych na terenie Gminy Żórawina. 21.03.2022 r. 25.03.2022 r. 

do godz. 15.00 
Próba sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów 
sportowych. 
UWAGA 
Do prób sprawności fizycznej  przystępują tylko ci kandydaci, którzy posiadają bardzo 
dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki 
zdrowotnej. 

06.04.2022r. 07.04.2022 r. 

Przekazanie informacji, którzy kandydaci uzyskali pozytywne, a którzy negatywne wyniki 
próby sprawnościowej 13.04.2022 r. do godz.15.00 

Opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 
UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do oddziału sportowego w 
szkole 

20.04.2022 r. do godz. 15.00 

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka do oddziału sportowego, do którego dziecko 
zostało zakwalifikowane. 

21.04.2022 r. 28.04.2022 r. 

Opublikowanie w szkołach list dzieci przyjętych i nieprzyjętych wraz z informacją o wolnych 
miejscach. 06.05.2022 r. do godz. 15.00 

Postępowanie uzupełniające (na wolne miejsca) do klas IV oddziału sportowego 

Złożenie w szkole podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających 
spełnianie kryteriów rekrutacyjnych (jeśli nie został złożony  w I etapie). 

18.05.2022 r. 24.05.2022 r. 

Próba  sprawności  fizycznej  dla kandydatów ubiegających  się  o przyjęcie  do  oddziału 
sportowego. 
UWAGA 
Do prób sprawności fizycznej  przystępują tylko ci kandydaci,  którzy posiadają bardzo 
dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki 
zdrowotnej. 

25.05.2022 r. 27.05.2022 r. 

Przekazanie informacji, którzy kandydaci uzyskali pozytywne, a którzy negatywne wyniki 
próby sprawnościowej 30.05.2022 r. do godz.15.00 

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 31.05.2022 r. do godz.15.00 

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której dziecko zostało 
zakwalifikowane. 31.05.2022 r. 07.06.2022 r. 

Opublikowanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 08.06.2021 r. do godz.15.00 
Procedura odwoławcza   

 
1.W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej 
z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata. 
2.W terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica kandydata  z wnioskiem,  o którym mowa w pkt.1 komisja sporządza uzasadnienie. 
3.W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia 
komisji rekrutacyjnej. 
4.Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. 
5. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego. 

 


